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REGULAMIN  
ZABAWY 

„FOTO-AKCJA” 
  

 
 
 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem zabawy jest Tucholski Ośrodek Kultury, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola. 

2. Zabawa jest przeprowadzana na www.toktuchola.pl oraz na profilu facebookowym Tucholskiego 

Ośrodka Kultury. 

3. Organizator informuje, że zabawa nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowana, 

popierana, przeprowadzana, administrowana ani stowarzyszona z serwisem Facebook dostępnym 

w sieci Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com(dalej: „Facebook”) ani z nim 

związana. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg zabawy. Wszelkie 

roszczenia związane z zabawą należy kierować wyłącznie do Organizatora zabawy. 

4. Zabawa odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

5. Celem zabawy jest promowanie fotografów, fotografów – amatorów oraz popularyzacja fotografii.  

6. Zabawa przeznaczona jest dla wszystkich grup wiekowych spełniających wymagania nałożone 

niniejszym Regulaminem. 

§2 

ZASADY ZABAWY 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest nadesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod 

wskazany przez Organizatora adres mailowy - fundusze-p@toktuchola.pl zdjęć swojego 

autorstwa spełniających wymagania zabawy. Temat zabawy oraz termin nadsyłania zdjęć 

określany będzie raz w tygodniu.  Zdjęcia mogą przedstawiać dowolne miejsca, obiekty, sytuacje 

związane z tematem zabawy. Zdjęcia nie mogą naruszać dobrych obyczajów, zasad współżycia 

społecznego oraz praw i dóbr osób trzecich. Z zabawy wykluczone będą zdjęcia zawierające 

wulgaryzmy, pornografię oraz nagość (https://fotoprawo.nikon.pl/2012/02/naga-prawda/).  

http://www.toktuchola.pl/
https://fotoprawo.nikon.pl/2012/02/naga-prawda/
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2. W treści wiadomości z załączonym zdjęciem obowiązkowo należy napisać imię i nazwisko autora, 

wiek oraz numer telefonu. Dodatkowo uczestnik może dosłać tytuł zdjęcia, informację o 

parametrach zdjęcia, informację o miejscu wykonania, itp.  

3. Zdjęcia, które nie spełnią wymogów, wskazanych w pkt. 1 i 2 nie wezmą udziału w zabawie. Każdy 

uczestnik zabawy może nadesłać maksymalnie 1 zdjęcie w danym temacie. W przypadku 

nadesłania większej ilości zdjęć udział w zabawie weźmie pierwsze nadesłane zdjęcie.  

4. Nadesłane zdjęcia będą publikowane na stronie internetowej Tucholskiego Ośrodka Kultury oraz 

na profilu facebookowym Tucholskiego Ośrodka Kultury w albumie zgodnym z tematem zabawy. 

Zdjęcie z największą ilością „pozytywnych reakcji” (Lubię to, Super, Trzymaj się, Ha ha, Wow) 

będzie wybierane jako zdjęcie tygodnia. Zdjęcia tygodnia będą ponownie prezentowane na profilu 

facebookowym i z nich największą ilością „pozytywnych reakcji” będzie wybierane zdjęcie 

miesiąca.  

5. Autor zdjęcia miesiąca otrzyma drobny upominek ufundowany przez Organizatora, a także będzie 

mógł nieodpłatnie zaprezentować na stronie Tucholskiego Ośrodka Kultury wybrane przez siebie 

10 zdjęć z własnego portfolio wraz z odnośnikiem do strony internetowej na której prezentuje 

zdjęcia i profilu w mediach społecznościowych na którym prezentuje zdjęcia.  

Wartość nagrody rzeczowej nie przekroczy 50zł.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych wyróżnień na dowolnym etapie 

zabawy.  

 

§3 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

2. Regulamin niniejszej zabawy będzie dostępny na stronie www.toktuchola.pl oraz w siedzibie 

Organizatorów.  

3. Koordynatorem zabawy z ramienia Organizatora jest Patrycja Walkowiak,  

        e-mail: fundusze-p@toktuchola.pl 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie i prawo ostatecznej interpretacji powyższego 

regulaminu. 

5. Uczestnik, a w przypadku osób poniżej 18 roku życia opiekun uczestnika, przekazując zdjęcia zgadza 

się na publikowanie ich na wszelkich polach eksploatacji. 

http://www.toktuchola.pl/
mailto:fundusze-p@toktuchola.pl
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6. Przystępując do zabawy na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik lub opiekun 

uczestnika oświadcza, iż:  

- przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że 

wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie, w tym ich 

wizerunku oraz publiczną ekspozycję, oraz wykorzystywanie w zakresie określonym niniejszym 

Regulaminem; 

- zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.toktuchola.pl oraz w mediach społecznościowych 

Organizatora w czasie trwania zabawy oraz po jej zakończeniu wraz z imieniem i nazwiskiem autora; 

- zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, 

a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu 

niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń ureguluje wszystkie związane z tym 

faktem koszty; 

- w przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń uczestnika lub opiekuna uczestnika, o których mowa 

w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym uczestnik lub 

opiekun uczestnika, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą 

odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez 

Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z 

zabawy.  

7. Biorąc udział w zabawie, uczestnik i opiekun uczestnika akceptuje jego regulamin. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych 

istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie zabawy, 

b) odstąpienia od organizowania zabawy bez podania przyczyny, 

c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

 

Klauzula informacyjna RODO. 

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.       

    (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników  

    i opiekunów uczestników zabawy pn. „FOTO-AKCJA” jest Tucholski Ośrodek Kultury, Plac    

    Zamkowy 8, 89-500 Tuchola.  

http://www.toktuchola.pl/


FOTO-AKCJA 

 

4 

 

    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektordanychosobowych@gmail.com,    

    iodotoktuchola@gmail.com 

    Dane osobowe uczestników i opiekunów uczestników zabawy przetwarzane będą w następujących   

    celach:  

1) informowania uczestników lub opiekunów uczestników zabawy za pośrednictwem kontaktu 

telefonicznego, wiadomości SMS, email,  

2) spełnienia wymogów regulaminowych zabawy,  

3) publikacji wizerunku na stronie internetowej oraz innych mediach,  

4) promocji zabawy, 

6) organizacji i przeprowadzenia zabawy, w tym identyfikacji uczestników i weryfikacji spełnienia 

przez nich warunków uprawniających do udziału w projekcie określonych w Regulaminie,  

7) wielokrotnego, nieodpłatnego publikowania nadesłanej przez uczestników pracy w materiałach 

promocyjnych związanych z zabawą oraz na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Odbiorcami danych osobowych uczestników i opiekunów uczestników zabawy będą wyłącznie         

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

    Dane osobowe uczestników i opiekunów uczestników zabawy przetwarzane będą przez okres trwania  

    zabawy, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.  

    Uczestnik i opiekun uczestnika zabawy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich     

    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. 

    Uczestnik i opiekun uczestnika zabawy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

    Podanie przez uczestników i opiekunów uczestników zabawy danych osobowych jest dobrowolne,  

    jednakże w celu uczestnictwa w projekcie niezbędne. 

         
 
    
        ORGANIZATOR 

 
            Tucholski Ośrodek Kultury 

 

        
 


